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MOOG ನ ತ್ತ್್ವಗಳು

“MOOG ನಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತ್ತ್್ವಗಳು ತ್್ತಂಬಾ ಸರಳ. ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತವ ಜನರನ್ತನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್್ಣವಾಗಿ 
ನಂಬ್ತತ್ತುತೇವೆ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್್ತತು ವಿಶ್ಾ್ವಸದ ವಾತಾವರರ್ದಲ್ಲಿ ಕತ್್ಣವ್ಯ ನಿವ್ಣಹಿಸ್ತವ ಎಲ್ಲಿರಿಗ್ತ ಅವರ ಕೆಲ್ಸ 

ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್್ತತು ತ್ೃಪ್ತುಕರವಾಗಿರ್ತತ್ತುದೆ ಎಂಬ್ತದ್ತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ.”

Bill Moog
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಾಥೆಪಕ, 1951

ಅಧ್್ಯಕ್ಷರ್ತ ಮತ್್ತತು ಮ್ತಖ್್ಯ ಕಾಯ್ಣನಿವಾ್ಣಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 1951 - 1988



MOOG ನ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿ 

“ನನನು ಅಭಿಪ್ಾರಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಯ, ಅಸ್ಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏಕೆೈಕ ಅತಿಮ್ತಖ್್ಯ 
ಆಸ್ತು. ಕೆಲ್ವು ಸಂದಭ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಜನರನ್ತನು ತ್ರ್ತವುದ್ತ ಈ ಅಂಶವೆತೇ. ಅನತೇಕ ಸಂದಭ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, 

ಅತ್್ತ್ಯತ್ತುಮ ಜನರ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯ್ತವುದ್ತ ಇದೆತೇ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ.”

Bob Brady
ಅಧ್್ಯಕ್ಷರ್ತ ಮತ್್ತತು ಮ್ತಖ್್ಯ ಕಾಯ್ಣನಿವಾ್ಣಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 1988 - 2010



ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಮೌಲ್್ಯಗಳು ಮೂಗ್ ರವರ ಸ್ಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಸ್ಾರವನ್ತನು ಸ್ರೆಹಿಡಿಯ್ತತ್ತುವೆ - ನಾವು ಯಾವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಂತಿದೆ್ದತೇವೆ, 
ನಾವು ಒಬ್ಬರನೂನುಬ್ಬರ್ತ ಹತೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳುಳುತ್ತುತೇವೆ ಮತ್್ತತು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್್ತ ನಾವು ಏಕೆ ಅಂತ್ಹ ವಿಶತೇಷ ಸಥೆಳವಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಾಥೆಪಕರಾದ ಬಿಲ್ ಮೂಗ್ ರವರ್ತ, ನಮ್ಮ ಶ್ಾಶ್ವತ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿ ಮತ್್ತತು ಮೌಲ್್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಗೆ ನಿತೇಡ್ತತ್ತುವೆ 
ಎಂದ್ತ 1951 ರಲ್ಲಿತೇ ಗ್ತರ್ತತಿಸ್ದರ್ತ. ಅನಂತ್ರದ ತ್ಲ್ಮಾರ್ತಗಳವರ್ತ, ಒಂದ್ತ ಕೆಲ್ಸವನ್ತನು ಪೂರ್್ಣಗೊಳಿಸಲ್್ತ, ಬಿಲ್ ರವರ 
ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್್ತತು ವಿಶ್ಾ್ವಸದ ತ್ತ್್ವವನ್ತನು ಅನ್ತಸರಿಸ್ದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸ್ಇಒ ಬಾಬ್ ಬಾರಾಡಿ ರವರ್ತ, ನಮ್ಮ ಪರಾಮ್ತಖ್ 
ಮೌಲ್್ಯಗಳಿಗೆ ಪದಗಳನ್ತನು ಹಾಕಲ್್ತ ಪ್ರಾತೇರೆತೇಪ್ಸಲ್್ಪಟ್್ಟರ್ತ. ಅವರ ಕೊಡ್ತಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಹಚ್್ತಚು ಅಮೂಲ್್ಯವೆಂದ್ತ ತಿಳಿದಿರ್ತವ 
ವಿಷಯಗಳನ್ತನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವ ಈ ಕಿರ್ತಪುಸತುಕವನ್ತನು ಹೂಂದಿದೆ್ದತೇವೆ.

ಮೂಗ್ ರವರ ಮೌಲ್್ಯಗಳ ಹಾಗೆ ಬದ್ತಕಲ್್ತ ಮತ್್ತತು ಅದನ್ತನು ಹಂಚಿಕೊಳಳುಲ್್ತ ನಾನ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ತನು ಪ್ೂರಾತೇತಾಸಿಹಿಸ್ತತ್ತುತೇನ. ನಮ್ಮ 
ಹಿಂದಿನ ಮತ್್ತತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿಯ್ತ ಪರಾಮ್ತಖ್್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ತ ನಾನ್ತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬ್ತತ್ತುತೇನ.

John Scannell
ಅಧ್್ಯಕ್ಷರ್ತ

ಮೂಗ್ ನ ಮೌಲ್್ಯಗಳು



ನಮ್ಮ ಸ್ತಪರಾಸ್ದ್ಧವಾದ ಸ್ಾಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಮತ್್ತತು ಮೂಲ್ ಮೌಲ್್ಯಗಳು, ಇತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮೂಗ್ 
ಪರಾತ್್ಯತೇಕವಾಗಿ ಎದ್ತ್ದ ಕಾರ್ಲ್್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತ್ತುವೆ.

ನಾವು ಹತೇಗೆ ವಾ್ಯಪ್ಾರವನ್ತನು ನಡೆಸ್ತತ್ತುತೇವೆ ಎಂಬ್ತದ್ತ ಬಹಳಷ್ಟನ್ತನು ತಿಳಿಸ್ತತ್ತುದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಜನರನ್ತನು ನಂಬ್ತತ್ತುತೇವೆ ಎಂದ್ತ ಹತೇಳುವಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮ್ತದಾಯದ ಅತ್್ತ್ಯತ್ತುಮ 
ಮತ್್ತತು ಬ್ತದಿ್ಧವಂತ್ ಪರಾತಿಭೆಯನ್ತನು ಆಕರ್್ಣಸ್ತವ ಮತ್್ತತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳುಳುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ತ 
ಕಾಣಿಸ್ತತ್ತುದೆ. ನಾವು ಪರಾತಿದಿನ ಕೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ತ್ೂತೇರಿಸ್ತವ ಅಸ್ಾಧಾರರ್ ಶಕಿತು, ಉತಾಸಿಹ ಮತ್್ತತು ಪರಸ್ಪರ 
ಬದ್ಧತ್ಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿಯ್ತ ಪರಾತಿಫಲ್ಸ್ತತ್ತುದೆ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಿತೇವು ನೂತೇಡಬಹ್ತದ್ತ. 
ಗಾರಾಹಕರ್ತ ಮತ್್ತತು ಪ್ಾಲ್್ತದಾರರ್ತ ನಮ್್ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್್ತ ಆಯ್್ಕಮಾಡ್ತವ ಹಲ್ವು 
ಕಾರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಯತೇಗದ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ; ಅವರ ಸಂಕಿತೇರ್್ಣ ತಾಂತಿರಾಕ 
ಸವಾಲ್್ತಗಳನ್ತನು ಎದ್ತರಿಸಲ್್ತ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ತನು ಸೃರ್್ಟಸ್ತವಾಗ, ನಾವು ಸಮಪ್್ಣತ್, 
ಆವಿಷ್ಾ್ಕರಿ ಮತ್್ತತು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್್ತ ಅನ್ತಕೂಲ್ಕರವಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಮೌಲ್್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತುವಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನಾನ್ತ ಅವುಗಳನ್ತನು ನಂಬ್ತತ್ತುತೇನ ಮತ್್ತತು ಅವುಗಳನ್ತನು ನಿಮ್್ಮಂದಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕೊಳಳುಲ್್ತ ಹಮ್್ಮಪಡ್ತತ್ತುತೇನ. ಈ ಮೌಲ್್ಯಗಳಂತ್ ಬದ್ತಕ್ತವುದ್ತ ಮತ್್ತತು ಮ್ತಂಬರ್ತವ ಪ್ತೇಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ತನು ಮ್ತಂದಕೆ್ಕ 
ಕೊಂಡೊಯ್ತ್ಯವುದ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದೆ.

Pat Roche
ಸ್ಇಒ

ದ ಮೂಗ್ ವೆತೇ



ನಮ್ಮ ಮೌಲ್್ಯಗಳು

ನಂಬಿಕೆ ಅತ್್ಯಗತ್್ಯ

ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವೆತೇ ರಾಜ

ನಾವು ಸಮರ್್ಣವಾಗಿ ಪರಾಯತಿನುಸ್ತತ್ತುತೇವೆ

ನಾವೆಲ್ಲಿರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ

ಇದ್ತ ನನನು ಕೆಲ್ಸ

ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೂತೇಡ್ತತ್ತುತೇವೆ, ಬತೇರೆಯವರನ್ತನು ದೂರ್ಸ್ತವುದಿಲ್ಲಿ.

ಸಂವಹನ ನಿರ್ಾ್ಣಯಕ

ಔಪಚಾರಿಕತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ್ತ

ಹೂಂದಿಕೊಳಳುಲ್್ತ ಮತ್್ತತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ದ್ಧರಿದೆ್ದತೇವೆ

ಕಾಯ್ಣದಕ್ಷತ್ ಮತ್್ತತು ಬದ್ಧತ್ಯನ್ತನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬತೇಕ್ತ

ಕೆಲ್ಸ ಒಂದ್ತ ಆನಂದದಾಯಕ ಅನ್ತಭವವಾಗಬತೇಕ್ತ

ನಿಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಜಿತೇವನ ಬಹಳ ಮಹತ್್ವವಾದದ್ತ್ದ



ನಂಬಿಕೆ ಅತ್್ಯಗತ್್ಯ

ನಾವು ಸಮಗರಾತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಾರಾಮಾಣಿಕತ್ಗಳನ್ತನು ಅತ್್ತ್ಯನನುತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ್ದತೇವೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ್ತಕಿತುಕ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ ಮತ್್ತತು ಇತ್ರರೂ ಅದೆತೇ ರಿತೇತಿ 
ಮಾಡ್ತತಿತುರ್ತವರೆಂದ್ತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಾವು ಜನರನ್ತನು ನಾ್ಯಯತೇಚಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್್ತತು ಗೌರವಯ್ತತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳುಳುತ್ತುತೇವೆ ಮತ್್ತತು ಪರಾತಿ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯ 
ಅನನ್ಯ ಸಂದಭ್ಣಗಳನ್ತನು ಗ್ತರ್ತತಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ತ್ಂಡದ ಸದಸ್ಯರ್ತ ಏನ್ತ ಹಳಿರ್ತತಾತುರೊತೇ ಮತ್್ತತು ಮಾಡಿರ್ತತಾತುರೊತೇ ಅದರ ಮ್ತೇಲ್ ನಾವು 
ಅವಲ್ಂಬಿತ್ರಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ.



ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವೆತೇ ರಾಜ

ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾತಿಮರಾಗಿರಬತೇಕ್ತ.

ನಾವು ಮಾಡ್ತವ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್್ತ್ಯತ್ತುಮ ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವನ್ತನು ಪರಾದರ್್ಣಸ್ತವ ಮೂಲ್ಕ 
ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್್ತತು ಗೌರವಗಳನ್ತನು ಗಳಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆಯ್ತೇ ಹೂರತ್್ತ, ಯಾವುದೆತೇ ಪದವಿ, 

ರ್ತೇರ್್ಣಕೆ, ವೆತೇತ್ನ ಶರಾತೇಣಿಯಿಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ನಾವು ಯಾರನ್ತನು ಬಲ್ಲಿವು ಎಂಬ್ತದರಿಂದಲ್ಲಿ.

ಒಂದ್ತ ಸಮಸ್್ಯಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ತಕೊಳುಳುವಾಗ, ಉತ್ತುಮ 
ಪರಿಹಾರ ಮ್ತಖ್್ಯವೆತೇ ಹೂರತ್್ತ, ಹಿಂದಿನದರ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತವುದಲ್ಲಿ 

ಎಂಬ್ತದ್ತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. 



ನಾವು ಸಮರ್್ಣವಾಗಿ ಪರಾಯತಿನುಸ್ತತ್ತುತೇವೆ

ನಾವು ಪರಾತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್್ಣ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಟ ಪರಾಯತ್ನುವನ್ತನು ಮಾಡ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಾವು ಉದೆ್ದತೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತ್್ತತ್್ತ್ಣ ಪರಾಜ್ನುಯೆಗೆ ಗೌರವವನ್ತನು ಕೊಡ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ಕೆಲ್ಸವನ್ತನು ಪೂರ್್ಣಗೊಳಿಸ್ತವ ಸಲ್್ತವಾಗಿ ಅಗತ್್ಯವಾದ್ತದನ್ತನು ಮಾಡಲ್್ತ ನಾವು ಸ್ದ್ಧರಿದೆ್ದತೇವೆ 
ಮತ್್ತತು ಇತ್ರರೂ ಇದೆತೇ ರಿತೇತಿ ಮಾಡ್ತತಿತುದಾ್ದರೆಂದ್ತ ನಾವು ನಂಬ್ತತ್ತುತೇವೆ.

“ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ತನು” ಮಾಡ್ತವುದೆತೇ ಮ್ತಖ್್ಯವೆತೇ ಹೂರತ್್ತ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್್ಯಗಳನ್ತನು 
ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ತ ಸ್ತಲ್ಭ ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗ್ತವುದಲ್ಲಿ 

ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ನಂಬಿದೆ್ದತೇವೆ.



ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ

“ಒಂದ್ತ Moog” ಎಂಬ ಪರಿಗರ್ನಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ತಸಿ ಹಾಗೂ ಸವಾಲ್್ತಗಳನ್ತನು ಹಂಚಿಕೊಳುಳುತ್ತುತೇವೆ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸಸಿನ್ತನು ನಮ್ಮ ಇಡಿತೇ ತ್ಂಡದ ಶರಾಮದ ಫಲ್ ಎಂದ್ತ ನಾವು  ಗ್ತರ್ತತಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣದ ಅತ್್ತ್ಯತ್ತುಮ ಸಹಯತೇಗ ಹಾಗೂ ಕೊಡ್ತಗೆಗಳನ್ತನು ನಿತೇಡ್ತತ್ತುತೇವೆ

ನಾವು ಬಾಂಧ್ವ್ಯಗಳನ್ತನು ವೃದಿ್ಧಸ್ತತ್ತುತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಇವೆತೇ ನಮ್ಮ 
ತ್ಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಾ್ಣಯಕ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದತೇವೆ.

ವ್ಯಕಿತು-ವ್ಯಕಿತುಗಳ ನಡ್ತವರ್ ಭಿನನುತ್ಗಳನ್ತನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ ಮತ್್ತತು, 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬರೂ ನಿತೇಡಬಹ್ತದಾದ ಪರಾತ್್ಯತೇಕ ಕೊಡ್ತಗೆಗಳನ್ತನು ನಾವು ಗ್ತರ್ತತಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಚಿಚುನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಯಶಸಸಿನ್ತನು ಸ್ಾಧಿಸಲ್್ತ ನಾವು ಪ್ರಾತೇರೆತೇಪ್ತ್ರಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ತಸಿ ಮೂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಉದೊ್ಯತೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚುನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ತನು 

ನಿತೇಡ್ತತ್ತುದೆ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದತೇವೆ.

ಬತೇರೆಯವರ ಶರಾಮದ ವೆಚ್ಚುದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ತನು ನಾವು ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾರ್್ತವಂತ್ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳುಳುವುದಿಲ್ಲಿ.



ಇದ್ತ ನನನು ಕೆಲ್ಸ

ಒಂದ್ತ ಕೆಲ್ಸವನ್ತನು ಪೂರ್್ಣಗೊಳಿಸಲ್್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಜ್ಜೆಯನ್ತನು ಮ್ತಂದಿಟ್್ತ್ಟ ಸ್ಾಗ್ತತ್ತುತೇವೆ 
ಅದ್ತ ನಮ್ಮ  ಕೆಲ್ಸದ ಭಾಗವಾಗಿರಲ್, ಅರ್ವಾ ಇಲ್ಲಿದಿರಲ್.

ಗ್ತರ್ಮಟ್್ಟದ ಉತ್್ಪನನುಗಳು ಅರ್ವಾ ಸ್ತೇವೆಗಳನ್ತನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ನಿತೇಡ್ತವಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಭಾಗದ 
ಸ್ಾಧ್ನಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್್ಣ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನ್ತನು ತ್ಗೆದ್ತಕೊಳುಳುತ್ತುತೇವೆ.

ಅಲ್್ಪ ನಿದೆತೇ್ಣಶನದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ವಾ ನಿದೆತೇ್ಣಶನರಹಿತ್ರಾಗಿ 
ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ.

ನಮಗೆ ಅಗತ್್ಯವಾದಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ತನು ಪಡೆಯ್ತತ್ತುತೇವೆ 
ಮತ್್ತತು ಪರಾತಿಯಾಗಿ ನಾವೂ ಅದನ್ತನು ಮರಳಿ ನಿತೇಡ್ತತ್ತುತೇವೆ.



ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ 
ನೂತೇಡ್ತತ್ತುತೇವೆ, ಬತೇರೆಯವರನ್ತನು ದೂರ್ಸ್ತವುದಿಲ್ಲಿ

ಸಮಸ್್ಯಯನ್ತನು ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದ್ತ ಮ್ತಖ್್ಯವೆತೇ ಹೂರತ್್ತ ಇತ್ರರನ್ತನು 
ದೂರ್ಸ್ತವುದಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ನಂಬ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ಜನರ್ತ ಸಮರ್್ಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತ್್ತತು ಅವರ್ತ ತ್ಮ್ಮ ಹಚಿಚುನ ಶರಾಮವನ್ತನು ವಹಿಸ್ ಕತ್್ಣವ್ಯ 
ನಿವ್ಣಹಿಸ್ತತಾತುರೆ ಮತ್್ತತು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಯತೇಜನಯಂತ್ ಸ್ಾಗದಿದಾ್ದಗ ಅದಕೆ್ಕ ಪರಿಹಾರ 
ಕಂಡ್ತಕೊಳುಳುವತ್ತು ಗಮನಹರಿಸ್ತವುದೊಂದೆತೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗ್ಣವೆಂದ್ತ ನಾವು ನಂಬಿದೆ್ದತೇವೆ.

ಪರಿಹಾರಗಳನ್ತನು ಕಂಡ್ತಕೊಳಳುಲ್್ತ ನಾವು ಸಹಯತೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕತ್್ಣವ್ಯ ನಿವ್ಣಹಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ಸ್ಾಹಸ್ತೇ ನಿಲ್್ತವುಗಳನ್ತನು ತಾಳದೆತೇ ನಮ್ಮ ಗಾರಾಹಕರ ಅತ್್ಯಂತ್ ಕಠಿರ್ ಸವಾಲ್್ತಗಳನ್ತನು 
ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದ್ತ ಸ್ಾಧ್್ಯವಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ತದ್ತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಪರಾಯತ್ನು, ವೆೈಫಲ್್ಯ, ಕಲ್ಕೆ ಮತ್್ತತು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಲ್್ತ 
ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಇತ್ರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ತನು ನಿತೇಡ್ತತ್ತುತೇವೆ.



ಸಂವಹನ ನಿರ್ಾ್ಣಯಕ

ನಮ್ಮ ಹ್ತದೆ್ದಗಳು ಯಾವುದೆತೇ ಆಗಿರಲ್, ವಿಶ್ಾ್ವಸ್ಾಹ್ಣ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ತನು ಮ್ತಕತು ಮನೂತೇಭಾವ, ಪ್ಾರಾಮಾಣಿಕತ್ 
ಮತ್್ತತು ಪರಿಪೂರ್್ಣ ಸಂವಹನಯ ಮೂಲ್ಕ ಬಸ್ಯಲ್್ತ ಸ್ಾಧ್್ಯ ಎಂಬ್ತದ್ತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ.

ಪೂವ್ಣಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ತನು ಹಂಚಿಕೊಳುಳುವುದ್ತ ಮತ್್ತತು ಜನರನ್ತನು ಸಂಪೂರ್್ಣ 
ಅರಿವಿನಲ್ಲಿರಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಮಾಗ್ಣವು ಉದೊ್ಯತೇಗಿಯ ಬದ್ಧತ್ಗೆ ಗರ್ನಿತೇಯ ಪರಿರ್ಾಮ 

ಉಂಟ್್ತಮಾಡ್ತತ್ತುದೆಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದತೇವೆ.

ಸಂವಹನವೆಂದರೆ ಮಾತ್ನಾಡ್ತವುದ್ತ ಮತ್್ತತು, 
ಬಹ್ತ ಮ್ತಖ್್ಯವಾದ್ತದೆಂದರೆ ಕೆತೇಳುವುದ್ತ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ಬಲ್ಲಿವು. 



ಔಪಚಾರಿಕತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವುದಿಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಾತಿಯಬ್ಬರನೂನು - ಅವರ ಹ್ತದೆ್ದಗಳನ್ತನು 
ಲ್ಕಿ್ಕಸದೆತೇ ಸಮಾನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್್ತತ್ತುತೇವೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧ್ವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ೂತೇಷಕ ಸಹಯತೇಗಗಳ ವೃದಿ್ಧಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ 
ಮಾತ್್ತಕತ್ಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತತ್ತುವೆ ಎಂಬ್ತದ್ತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕತ್ಗೆ ಹಚಿಚುನ ಆದ್ಯತ್ ನಿತೇಡದೆ, ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಮ್ತಕತುವಾಗಿರ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಾವು ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ನಿಲ್್ತಕ್ತವವರಾಗಿದೆ್ದತೇವೆ.

ಅಧಿಕಾರಶ್ಾಹಿತೇ ಪರಾವೃತಿತು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್್ಯ ದಸ್ಾತುವೆತೇಜ್ತಗಳನ್ತನು ನಾವು ತ್ಪ್್ಪಸ್ತತ್ತುತೇವೆ. 



ನಾವು ಹೂಂದಿಕೊಳುಳುವವರಾಗಿರಬತೇಕ್ತ ಮತ್್ತತು 
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ದ್ಧರಾಗಿರಬತೇಕ್ತ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ತ ಸ್ಪಧಾ್ಣತ್್ಮಕವಾಗಿರಲ್್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ತತ್ತುಲ್ನ ವಿಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಾವೂ 
ಸಹ ಬದಲಾಗಬತೇಕ್ತ ಮತ್್ತತು ವಿಕಸನಗೊಳಳುಬತೇಕ್ತ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ನಂಬ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್್ಯವೆನಿಸ್ದಾಗ, ಅದಕೆ್ಕ ತ್ಕ್ಕನಾಗಿ ಪರಾತಿಫಲ್ಸಲ್್ತ ಮತ್್ತತು 
ಗ್ತರ್ತತಿಸಲ್್ತ ನಾವು ಅತ್್ತ್ಯತ್ತುಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ಣಗತ್ರಾಗ್ತತ್ತುತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕಾಯ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತ್ರ ಸ್ತಧಾರಣೆ 
ಅಗತ್್ಯ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ಅರಿತಿದೆ್ದತೇವೆ.



ಕಾಯ್ಣದಕ್ಷತ್ ಮತ್್ತತು ಬದ್ಧತ್ಯನ್ತನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬತೇಕ್ತ

ಕಾಯ್ಣದಕ್ಷತ್ ಮತ್್ತತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಗ್ತರ್ತತಿಸ್ತವಿಕೆ - ನಾವು ಯಾರ್ತ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು 
ಸೂಚಿಸ್ತವ ಮ್ತಖ್್ಯ ಅಂಶ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ತ ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿದಾ್ದಗ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದೊ್ಯತೇಗಿಗಳು ಈ ಯಶಸಸಿನ್ತನು 
ಹಂಚಿಕೊಳಳುಲ್್ತ ಅವಕಾಶ ಹೂಂದಿರಬತೇಕೆಂಬ ನಿತೇತಿಯನ್ತನು ನಾವು ನಂಬಿದೆ್ದತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದೊ್ಯತೇಗಿಗಳು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಂಡ್ತಬಂದಿರ್ತವ 
ತ್ಮ್ಮ ದಿತೇರ್್ಣಕಾಲ್ಕ ಬದ್ಧತ್ಗಳನ್ತನು ನಾವು ಸಂಭರಾಮದಿಂದ ಆಚ್ರಿಸ್ತತ್ತೇವೆ.

ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತುಯೂ ಅತ್್ಯಮೂಲ್್ಯ ಕೊಡ್ತಗೆ ನಿತೇಡ್ತವ Moog ಕ್ತಟ್್ತಂಬದ ಸದಸ್ಯ 
ಎಂದ್ತ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದತೇವೆ.



ಕೆಲ್ಸ ಎಂಬ್ತದ್ತ ಆನಂದದಾಯಕ 
ಅನ್ತಭವವಾಗಿರಬತೇಕ್ತ

ತ್ಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗೆಗೆ ಜನರ್ತ ಭಾವೊತೇದಿರಾಕತುರಾಗಿರಬತೇಕೆಂದ್ತ ನಾವು 
ಬಯಸ್ತತ್ತುತೇವೆ ಮತ್್ತತು ಜನರ್ತ ಸರಾಗವಾಗಿದಾ್ದಗ ಮತ್್ತತು ತಾವೆತೇ ತಾವಾಗಿ 

ಆನಂದದಿಂದಿದಾ್ದಗ ಹಚ್್ತಚು ಉತಾ್ಪದಕರಾಗಿರ್ತತಾತುರೆಂದ್ತ ನಾವು ನಂಬಿದೆ್ದತೇವೆ.

ಖ್್ತರ್ಪಡ್ತವುದನ್ತನು ನಾವು ನಂಬ್ತತ್ತುತೇವೆ ಮತ್್ತತು 
ನಮ್ಮನ್ತನು ನಾವು ತ್್ತಂಬಾ ಗಂಭಿತೇರವಾಗಿ ತ್ಗೆದ್ತಕೊಳುಳುವುದಿಲ್ಲಿ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ದನಿ ಏರಿಸ್ ಬಿರ್ತಸ್ಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡ್ತವುದರಿಂದ 
ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ಆಕರಾಮರ್ಕಾರಿತೇ ವತ್್ಣನಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಗಳತೇನೂತೇ 
ಆದಂತಾಗ್ತತ್ತುದೆ, ಆದರೆ ಅದ್ತ ಆನಂದದಹೂರತಾಗಿ ಎಂಬ್ತದನ್ತನು  

ನಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದತೇವೆ.



ನಿಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಜಿತೇವನ ಬಹಳ ಮ್ತಖ್್ಯವಾದ್ತದ್ತ

ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತುಯ ಮತ್್ತತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿತೇರ್್ಣಕಾಲ್ಕ ಒಳಿತಿಗೆ: 
ಕೆಲ್ಸ-ಜಿತೇವನದ ಸಮತ್ೂತೇಲ್ನ ಅತ್್ಯಗತ್್ಯ ಎಂಬ್ತದ್ತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ.

ಉದೊ್ಯತೇಗಿಯ್ತತ್ೃಪ್ತುಕರ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ 
ವೆೈಯಕಿತುಕ ಜಿತೇವನ ಹೂಂದಬತೇಕೆಂದ್ತ ನಾವು ಅಪ್ತೇಕ್ಷಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ ಮತ್್ತತು 

ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ಾಧ್್ಯವಾದಾಗಲ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಂದಿಕೊಳುಳುತ್ತುತೇವೆ.

ಜನರ್ತ ರಜ್ ಮತ್್ತತು ವಿರಾಮಗಳನ್ತನು ತ್ಗೆದ್ತಕೊಳಳುಲ್ತೇಬತೇಕ್ತ ಮತ್್ತತು ತಾವು ಪ್ರಾತೇತಿಸ್ತವ ಚ್ಟ್್ತವಟಿಕೆಗಳನ್ತನು 
ಮಾಡ್ತತಾತು ಕಾಲ್ ಕಳಯಬತೇಕೆಂಬ್ತದ್ತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ.

ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತುಯ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಆದ್ಯತ್ಗಳು, ಸಮಸ್್ಯಗಳು 
ಮತ್್ತತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ತನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತತ್ತುತೇವೆ.
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